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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [ ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[ ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[ ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ ลดหย่อนถูกต้อง Process ปลอดภัย ร่วมใจพัฒนำ  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [ ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน งำนกำรเงิน ฝ่ำยกำรคลัง และ งำนสังคมสงเครำะห์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
                  มหำวิทยำลัยมหิดล 
ที่อยู่ เลขที่ 2 โรงพยำบำลศิริรำช ถนนพรำนนก แขวงพรำนนก เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  
โทรศัพท์ 02-4141804  โทรสำร 02-4199440 เว็บไซต์ www.si.mshidol.ac.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  

1. นำยคฑำวุฒิ    ประวัติศิลป์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกำรคลัง 
2. นำงส่งศรี    เมืองทอง   หัวหน้ำงำนสังคมสงเครำะห์ 
3. นำงสำวกิตติรัตน์  กิตติไชยำกุล   หัวหน้ำงำนกำรเงิน 
4. นำงสำวธัญลักษณ์   วรรณวิโรจน ์  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

ชื่อผู้ประสำนงำน 
นำงสำวธัญลักษณ์ วรรณวิโรจน์ โทรศัพท์ 02-4141804 / 02-4141808 (Operator) / 085-5538658  
e-mail : tunyaluk@hotmail.com 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) กำรวิเครำะห์เอกสำรกำรลดหย่อนค่ำรักษำพยำบำลเพ่ือก ำหนดควำมส ำคัญของส่วนประกอบ แล้วน ำมำท ำควำม
ตกลงระหว่ำงหน่วยงำน ท ำให้เกิดกำรควบคุมกำรท ำงำนในทุกมิติควำมปลอดภัย ได้แก่ กำรป้องกันไม่ให้เกิด 
กำรทุจริตภำยในหน่วยงำนเองและผู้ใช้เอกสำรไม่สำมำรถน ำไปแก้ไขได้ / สร้ำงควำมตกลงระหว่ำงกันในกำร
พิจำรณำว่ำเอกสำรที่สมบูรณ์จะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้ำงที่จ ำเป็น และ มีกำรก ำหนดควำมรับผิดชอบที่ชัดเจน
เพ่ือไม่ให้เกิดควำมสับสน จนน ำไปสู่ควำมสูญเสียทั้งด้ำนชื่อเสียงและตัวเงิน ทั้งยังรองรับกำรเป็นองค์กรคุณธรรม
ตำมนโยบำยของโรงพยำบำลศิริรำช  
2) กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น เพ่ิมกระบวนกำรตรวจสอบและจัดหำรำยงำนหรือระบบ
ที่เหมำะสมมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรตรวจสอบ ทั้งนี้กำรด ำเนินกำรมุ่งหวังผลลัพธ์ที่ป้องกัน ไม่ให้เกิดควำมเสียหำย
และทุจริต แต่ยังคงใช้กำรด ำเนินกำรเดิมเพียงแค่เพ่ิมขั้นตอนกำรตรวจสอบ หลังจำกที่มีกำรท ำควำมตกลงร่วมกัน
เพ่ือหำจุดยืนเดียวกันโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
3) กำรควบคุม และ ติดตำม ผลกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง เมื่อพบว่ำมีสิ่งผิดปกติจะด ำเนินกำรแก้ไขทันที กรณีท่ี
เป็นเรื่องเก่ียวกับตัวเงินจะต้องไม่มีควำมเสียหำยและต้องติดตำมทันทีไม่เกินวันถัดไป  
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
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(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาท างานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง 
ข้อร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงานเพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน วัฒนธรรมองค์กรดี
ขึ้น อัตราการรักษาลูกค้าเพ่ิมขึ้น ยอดขายเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

1) สำมำรถแยกรำยกำรในเอกสำรใบอนุมัติค่ำรักษำพยำบำล เพ่ือให้ผู้ใช้งำนได้แก่ นักสังคมสงเครำะห์ และ
เจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับส่วนหน้ำผู้ป่วยนอก น ำไปปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และไม่เกิดควำมสับสน หรือน ำไปสู่
กำรทุจริตได้   
2) น ำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบมำช่วยในกำรตรวจสอบกำรให้ลดหย่อนค่ำรักษำพยำบำลได้อย่ำง ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันเวลำ เป็นกำรสร้ำงระบบกำรป้องกำรเพ่ือไม่ให้เป็นช่องทำงกำรทุจริตภำยในองค์กร โดยใช้หลัก Check and 
Balance  
3) เกิดขบวนกำรติดตำม เมื่อพบประเด็นผิดพลำดหรือไม่ถูกต้องสำมำรถแก้ไขได้ทันเวลำ และน ำไปสู่กำรพัฒนำ
ระบบในอนำคต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [   ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [   ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : ลดหย่อนถูกต้อง Processes ปลอดภัย ร่วมใจพัฒนำ 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

กำรให้บริกำรและควำมช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีรำยได้น้อยและไม่เพียงพอต่อกำรครองชีพ ให้ได้รับคุณภำพชีวิต
ที่ดีขึ้นจำกกำรรักษำพยำบำล งำนสังคมสงเครำะห์จึงเป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงควำมสุขให้กับผู้ป่วยที่ด้อยโอกำส  
ในกำรรักษำพยำบำลให้ ได้รับกำรรักษำในระดับคุณภำพเช่นเดียวกับผู้ป่วยทั่ ว ไป  กำรบริหำรจัดกำร 
ของงำนสั งคมสง เครำะห์ มีควำมจ ำ เป็นต้อง พัฒนำระบบกำรท ำงำนให้สำมำรถช่วยเหลือผู้ ป่ วยได้ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรประเมินเชิงรุกเป็นเครื่องมือที่จ ำเป็นและส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรปฏิบัติงำนจริงเพ่ือให้ทรำบ
สถำนะของผู้ถูกประเมินและให้ควำมช่วยเหลือได้อย่ำงชัดเจน 

โรงพยำบำลศิริรำชมีผู้ป่วยที่เข้ำมำท ำกำรประเมินจ ำนวนมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกปี  2560 ที่มีจ ำนวน
ผู้ป่วยเพียง 29,603 รำย จนถึงปัจจุบันที่มีผู้ป่วยเข้ำมำให้ท ำกำรประเมินเชิงรุกสูงมำกขึ้นถึง 58,114 รำยต่อปี 
กำรให้ค ำปรึกษำเรื่องกำรเข้ำรักษำพยำบำล จึงมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกในกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
กำรให้ควำมช่วยเหลือเรื่องกำรลดหย่อนค่ำรักษำพยำบำล เพ่ือให้ผู้ป่วยสำมำรถเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลได้ 
จำกสถิติจ ำนวนผู้ป่วยได้รับกำรลดหย่อนค่ำรักษำพยำบำลเพ่ิมขึ้นไปในทิศทำงเดียวกันกับจ ำนวนผู้ป่วยที่มำเข้ำรับ
กำรประเมินเชิงรุก โดยในปี 2560 มีผู้ป่วยที่ได้รับกำรลดหย่อน 11,423 รำย และเพ่ิมขึ้นจนถึงในปัจจุบัน 
มีผู้ได้รับกำรลดหย่อนกว่ำ 15,672 รำยต่อป ี 
 ปัจจุบันกำรลดหย่อนของงำนสังคมสงเครำะห์ผู้ป่วยนอกยังไม่มีระบบของโรงพยำบำลที่เชื่อมต่อกับ  
ระบบกำรเงินของโรงพยำบำล งำนสังคมสงเครำะห์ผู้ป่วยนอกจึงจ ำเป็นต้องออกใบอนุมัติลดหย่อนซึ่งเป็นเอกสำร 
ที่ไม่ได้ออกจำกระบบกำรเงินของโรงพยำบำลศิริรำช ท ำให้ค่ำรักษำพยำบำลที่เจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับส่วนหน้ำผู้ป่วย
นอกเห็นในระบบบำงครั้งไม่ตรงกับข้อมูลที่ได้รับของทำงเจ้ำหน้ำที่งำนสังคมสงเครำะห์  เนื่องจำกรำคำอำจจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงตำมกำรรักษำของแพทย์ และ ห้องยำ  เดิมนักสังคมสงเครำะห์ได้ปรับแก้ยอดลดหย่อนให้ตรงกับรำคำ
ค่ำรักษำพยำบำลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอำจจะท ำให้เกิดควำมไม่ควำมปลอดภัยในเรื่องกำรทุจริต หลังจำกโรงพยำบำล 
ศิริรำชได้ประกำศเป็นโรงพยำบำลปลอดกำรทุจริต นักสังคมสงเครำะห์ได้ค ำนึงคุณธรรมในด้ำนนี้  จึงได้ร่วมกับ 
งำนกำรเงิน ฝ่ำยกำรคลัง ปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนโดยจะไม่มีกำรแก้ไขข้อมูลที่มีควำมส ำคัญในเอกสำรใบลดหย่อน 
และเพ่ิมจุดตรวจสอบเอกสำรและกำรให้บริกำรช ำระเงิน เพ่ือควำมถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้ 

โครงกำร  “ลดหย่ อนถู กต้ อ ง  Processes ปลอดภั ย  รวมใจ พัฒนำ”  จึ ง เป็ นหนึ่ ง โ ครงกำรที่ 
งำนสังคมสงเครำะห์ ร่วมมือกับ งำนกำรเงิน ฝ่ำยกำรคลัง ด ำเนินกำรวิเครำะห์และปรับปรุงวิธีกำรท ำงำน ส ำหรับ
สร้ำงขั้นตอนกำรท ำงำนเพ่ือป้องกันกำรทุจริต โดยกำรก ำจัดช่องว่ำงในกำรท ำทุจริต และเพ่ิมกำรตรวจสอบรำยกำร
แต่ยังคงรักษำคุณภำพด้ำนกำรให้บริกำรโดยมุ่งหวังให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบกำรท ำงำนได้
ทุกขั้นตอน กำรปรับวิธีกำรท ำงำนในขั้นตอนกำรกรอกแบบฟอร์มลดหย่อนค่ำรักษำพยำบำล ส ำหรับผู้ป่วยนอก 
เ พ่ือป้องกันไม่ให้ เกิดกำรแก้ไขข้อมูล เกี่ยวกับรำยกำรรักษำพยำบำลและจ ำนวนเงินค่ำรักษำพยำบำล 
ที่ได้รับกำรอนุมัติให้ลดหย่อนค่ำรักษำพยำบำลจำกผู้มีอ ำนำจเรียบร้อยแล้ว รวมถึงขั้นตอนที่เจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับ
ส่วนหน้ำผู้ป่วยนอกท ำกำรบันทึกรำยกำรลดหย่อนค่ำรักษำพยำบำลในระบบกำรเงินส่วนหน้ำ Finance OPD ตำม
เอกสำรใบอนุมัติลดหย่อนได้อย่ำงถูกต้อง 

จำกกำรวิเครำะห์และหำรือร่วมกันระหว่ำงงำนกำรเงิน ฝ่ำยกำรคลัง และ งำนสังคมสงเครำะห์ โดยกำ ร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรในรูปแบบกำรน ำเอกสำรที่ใช้งำนจริงมำเป็นประเด็นในกำรพิจำรณำ มองแบบเชิงกำรท ำงำน
ของเอกสำรต่อเนื่องต้นจนจบ ท ำให้สำมำรถเห็นภำพทำงเดินเอกสำรพร้อมกำรใช้งำนในแต่ละประเด็น ซึ่งมี
เป้ำหมำยเดียวกันคือต้องกำรให้เอกสำรเป็นเอกสำรที่มีคุณภำพไม่สำมำรถน ำมำท ำกำรแก้ไขเพ่ิมเติมได้อีกหลังจำก
ได้รับกำรอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ถึงแม้ว่ำจะไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในกำรท ำงำน (ต้องกำรให้เป็นต้นแบบในกำรสร้ำง
ระบบกำรท ำงำนที่จะมีทดแทน  ซึ่งมีแผนที่จะด ำเนินกำรในอนำคต) จำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวท ำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลง โดยงำนสังคมสงเครำะห์ได้ปรับปรุงขั้นตอนลดหย่อนให้ถูกต้อง และปลอดภัยมำกข้ึน  เพ่ือป้องกันกำร
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ทุจริต และสำมำรถตรวจสอบใบอนุมัติลดหย่อนได้ เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรช่วยเหลืออย่ำงแท้จริงและ 
ตรงตำมปณิธำนของผู้บริจำคอย่ำงแท้จริง 

โครงกำรดังกล่ำวเป็นอีกหนึ่งโครงกำรที่จะช่วยในเรื่องของกำรท ำงำนให้เกิดประสิทธิภำพและท ำให้สำมำรถ
ป้องกันกำรท ำงำนที่ผิดพลำดซึ่งเกิดจำกควำมไม่ตั้งใจ และกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ทั้ง 2 ฝ่ำยได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่มี
ควำมส ำคัญและไม่ต้องกำรให้เกิดขึ้นภำยในองค์กร กำรป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริต จึงเป็นส่วนหนึ่งของกำรท ำงำน
ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
ขั้นตอนที่ส าคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ส าคัญเหล่านั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-น าไปปฏิบัติ  
1. วิเครำะห์เอกสำรใบขออนุมัติลดหย่อน โดยพิจำรณำว่ำรำยกำรต่ำง ๆ ที่บันทึกลงในเอกสำรใบขออนุมัติ
ลดหย่อน ออกเป็น 3 ส่วนได้แก ่
1.1 รำยกำรที่บันทึกเป็นส่วนที่มีควำมส ำคัญ โดยในส่วนนี้ห้ำมมีกำรแก้ไขหรือท ำกำรขีดฆ่ำ เนื่องจำกเป็นส่วนที่
มีผลต่อกำรลดหย่อนที่แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล  
1.2 เป็นส่วนของกำรบันทึกข้อมูลรำยละเอียดผู้ป่วย และ กำรลดหย่อนต่ำง ๆ (ประเภทกำรลดหย่อน และ 
ข้อมูลประกอบอื่น ๆ) ในส่วนนี้ถ้ำมีกำรแก้ไขจะต้องมีกำรลงนำมเพ่ือแสดงว่ำใครเป็นผู้ด ำเนินกำร 
1.3 เป็นส่วนของผู้มีอ ำนำจอนุมัติ ซึ่งจ ำเป็นจะต้องปฏิบัติตำมประกำศของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
มหำวิทยำลัยมหิดล 

  
 
2. วิเครำะห์ด้ำนกำรลดหย่อน ก่อนด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรลดหย่อนถูกต้อง Processes ปลอดภัย รวมใจ
พัฒนำ มีกำรตรวจสอบเฉพำะภำพรวมไม่ได้มีกำรตรวจสอบในเอกสำรประกอบ เมื่อท ำกำรวิเครำะห์แล้วจึงเพ่ิม
ขั้นตอนกำรตรวจสอบเอกสำรใบอนุมัติลดหย่อน กับรำยงำนกำรน ำส่งเงิน จำกระบบ Finance OPD   ตำมขั้นตอน
กำรตรวจสอบ ดังนี้ 
2.1 ตรวจสอบเอกสำรใบน ำส่งเงิน ของเจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับส่วนหน้ำ OPD และ เอกสำรใบอนุมัติลดหย่อน 
จำกงำนสังคมสงเครำะห์ โดยตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยละเอียดในเอกสำรใบอนุมัติลดหย่อน และน ำมำกระทบ
ยอดกับใบน ำส่งเงิน (จ ำนวนใบอนุมัติลดหย่อน และ จ ำนวนเงินที่ลดหย่อนรวม) 
2.2 ตรวจสอบรำยกำรลดหย่อนที่ปรำกฏในใบน ำส่งเงิน กับ รำยงำนลดหย่อนจำกระบบ Finance OPD  
และรำยงำนลดหย่อนจำก ระบบ SAP ต้องมียอดเงินตรงกัน           
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
ผลกำรด ำเนินกำรหลังจำกท่ีปรับเปลี่ยนวิธีกำรท ำงำนและมีกำรตรวจสอบข้อมูลกำรลดหย่อน 
 จำกจุดเริ่มต้นเ พ่ือสนองตอบนโยบำยหรือยุทธศำสตร์ของคณะแพทยศำสตร์ศิริ รำชพยำบำล 
มหำวิทยำลัยมหิดล ซึ่งตรงกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกับและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ท ำให้เกิดกำรประชุมเพ่ือป้องกันและปิดรอยรั่วเพ่ือไม่ให้เกิดกำรทุจริต หรือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงำนก่อควำม
เสียหำยให้กับองค์กร ถึงแม้ว่ำโครงกำรนี้จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของอีกหลำย ๆ ด้ำนที่มีกำรด ำเนินกำรไปก่อนหน้ำอย่ำง
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ต่อเนื่อง กำรร่วมมือกันระหว่ำงงำนกำรเงิน ฝ่ำยกำรคลัง และ งำนสังคมสงเครำะห์ ซึ่งมีควำมต้องกำรสุดท้ำยที่
เหมือนกันคือ เพ่ิมคุณภำพของงำนที่ท ำประจ ำให้มีประสิทธิภำพ ป้องกันกำรทุจริต และเกิดควำมคล่องตัวในกำร
ท ำงำนที่ต้องใช้เอกสำรต่อเนื่องอย่ำงเป็นระบบ ส่งผลท ำให้เกิดโครงกำรซึ่งไม่ต้องมีค่ำใช้จ่ำยใด ๆ นอกเหนือจำกกำร
ปรับทัศนคติและวิธีกำรหรือรูปแบบทำงควำมคิด รวมถึงเพ่ิมขั้นตอนกำรท ำงำนให้มีจุดตรวจสอบที่มีประสิทธิภำพ
เพ่ิมขึ้นอย่ำงจับต้องได้ โดยเริ่มแรกจำกกำรน ำเอกสำรใบขออนุมัติลดหย่อน มำแยกส่วนควำมส ำคัญต่ำง ๆ ใน
เอกสำรให้ชัดเจน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังกล่ำวข้ำงต้น และมองหำจุดตรวจสอบที่สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนของทั้ง 
2 หน่วยงำน เพ่ือเป็นจุด Check Point สุดท้ำย   ในกำรพิจำรณำทุกขั้นตอนที่ด ำเนินกำรถูกต้องหรือไม่ หลังจำกนั้น
ถ้ำพบควำมผิดพลำด จะมีกำรประสำนงำนกันระหว่ำง 2 หน่วยงำน ด ำเนินกำรส่งกลับไปติดตำม และแก้ไขหรือ
ปรับปรุงให้ถูกต้อง 
 กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะไม่ส ำเร็จเลย ถ้ำทุกฝ่ำยไม่เห็นควำมส ำคัญในจุดเดียวกัน ถึงแม้ว่ำกำรด ำเนินกำร
จะพบว่ำยังมีกำรท ำงำนที่ไม่ถูกต้อง แต่โครงกำรนี้สำมำรถลดข้อผิดพลำดและเพ่ิมจุดป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำย
ถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของควำมส ำเร็จที่ได้รับ กำรตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลำดจำกกำรด ำเนินกำรเจ้ำหน้ำที่ผู้ท ำหน้ำที่
ตรวจสอบจะต้องด ำเนินกำรทั้งแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบและมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 3 
วันท ำกำร นอกจำกนี้ยังมีกำรเก็บรวบรวมสถิติของควำมผิดพลำด เพ่ือใช้เป็นตัววัดควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของ
เจ้ำหน้ำที่เพ่ือใช้ประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี  
 จำกกำรด ำเนินโครงกำร ลดหย่อนถูกต้อง Processes ปลอดภัย ร่วมใจพัฒนำ จะเห็นได้ว่ำผลลัพธ์ ไม่ได้วัด
ได้เฉพำะกำรปรับให้ผู้ปฏิบัติงำนมีมุมมองที่ดีต่องำนที่ได้รับมอบหมำย หรือ กำรให้ควำมส ำคัญของเอกสำรต่ำง ๆ ซึ่ง
ใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพียงแค่กรอกรำยกำรให้ครบถ้วน แต่ต้องเข้ำใจในควำมส ำคัญของแต่ละส่วนว่ำส่วนไหนที่  
ไม่สำมำรถแก้ไขได้ ส่วนไหนต้องมีกำรอนุมัติตำมประกำศของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล หรือส่วนไหนต้อง
ด ำเนินกำรเพ่ือให้ครบถ้วน นอกจำกนี้กำรเพ่ิมจุดตรวจสอบเพียงแค่หนึ่งจุดยังสำมำรถท ำให้กระบวนกำรท ำงำน
สมบูรณ์ และ เป็นกำรปิดจุดบอดของกำรป้องกันควำมผิดพลำดทั้งหมดได้ กำรด ำเนินโครงกำรเป็นควำมเริ่มต้นใน
กำรสร้ำงควำมละเอียด รอบครอบ และ กำรมองงำนที่เป็น 360 องศำ เพ่ือต่อยอดในกำรสร้ำงนิสัยกำรท ำงำนให้เห็น
ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำงำนทุกงำน ไม่ได้มองเพียงว่ำงำนนั้นต้องเกี่ยวกับกำรรับช ำระเงินหรือให้ควำมส ำคัญว่ำ
ต้องเป็นงำนที่ส่งผลกระทบในวงกว้ำงเท่ำนั้น 


